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Telt házzal, fantasztikus hangulatban várta az 
ÉTV-Érdi VSE az UKSE Szekszárd női kézilabda-
csapatát a tavaszi idény utolsó hazai mérkőzésén. 
Jól is indult a meccs, 3-0-lal kezdett a hazai csapat. 
Tíz perc elteltével azonban észhez tértek a vendé-
gek és további öt perc alatt átvették a vezetést. 
Többször hibáztunk támadásban és a vendégek 
könyörtelenül ki is használták a lehetőségeiket. 
Szélsőink többször helyzetbe tudtak kerülni, de 
nem mindig választottak jó megoldást, védekezé-
sünknek és Megyes bravúros védéseinek köszön-
hetően maradtunk közel a vendégekhez. A félidő 
végén voltak lehetőségeink az egyenlítésre is, de 
ezeket nem tudtuk gólra váltani, így egygólos 
vendégelőnnyel fordultak a csapatok.  

A második félidőben a csapat még rá tudott tenni 
egy lapáttal, fej fej mellett haladtunk egészen az 
50. percig. Hol egyik, hol másik csapat vezetett, 
majd egy hosszú gólcsend után a mieink – Bánóczy 
két góljával – végleg eldöntötték a két pont sorsát. 

Hihetetlen küzdőképességről tettünk tanúbi-
zonyságot; a csapat megmutatta igazi erejét és 

hatalmas lépést tettünk a bronzérem megszer-
zése felé.

ÉTV-Érdi VSE–UKSE Szekszárd 26-23 (11-12)
Treff-Sportcentrum 300 néző
Játékvezetők: Kiss Zoltán, Kuklis Pál
Versenybíró: Demény Gyula
Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
Megyes Ildikó, Bánóczy Diána 2, Banczik 
Julianna, Kőrösiné Sidó Krisztina 2, Őri Cecília 
2, Németh Helga 4, Pilmayer Márta 5 (4)
Csere: Richter Bernadett (Kapus), Gálhidi 
Zsuzsanna 3, László Barbara 2, Török Petra 3, 
Dudás  Csilla 1, Schneck Dóra 2
Kiállítás: 6, illetve 8 perc
Hétméteres: 5/4, illetve 8/4

A bajnokság állása:
1.   Győri Audi ETO KC II.  17  16  0  1  548  356  32
2.   Veszprém Beton KC  17  15  1  1  514  403  31
3.   ÉTV-Érdi VSE  18  11  2  5  526  455  24
4.   Siófok KK  18  11  1  6  525  468  23
5.   UKSE Szekszárd  18  11  1  6  525  483  23

Az érdi csapatnak még egy mérkőzése van 
hátra a tavaszi idényben: május 17-én, szom-
baton Siófokra látogatnak, ahol 18 órai kez-
dettel a Beszédes J. Általános Iskola termében 
(Szépvölgyi u. 2.) a Siófok KK lesz az ellenfél.

Az ifjúságiak ezúttal nem szerepeltek ilyen fényesen.

ÉTV Érdi VSE ifi–UKSE Szekszárd ifi    
30-34 (13-17)
Játékvezetők: Dobos László, Flóris Csaba
Góllövők: Sastyin Enikő 7, László Barbara 7 (2), 
Csizmadia Zsuzsanna 6 (4), Hantos Dorina 4, 
Schneck Dóra 3, Kaczúr Kitti 2, Tóth Lilla 1 
Kiállítás: 8, illetve 10 perc
Hétméteres: 7/6, illetve 4/4

Nehéz mérkőzésre számítok egy 
fiatal, és a télen alaposan meg-
erősödött ellenféllel szemben 
– nyilatkozta Versits Zsolt, a csa-
pat újonnan kinevezett edzője 
a meccs előtt. – Mind a játé-
kosok, mind jómagam nagyon 
szeretnénk győztesen elhagyni 
a játékteret. Dolgunkat nagyban 
nehezíti a héten a csapat körül 
kialakult helyzet, a sok sérülés 
(Jakab Árpád kb. 4 hét) és eltil-
tás (Horváth László 4 mérkőzés). 
Egyetlen közös edzéssel a hátunk 
mögött nem tudom, mekkora 
változás lesz a játékunkban, az 
érdemi munka csak a jövő héten 
kezdődik. Az összeállítás is csak 
a mérkőzés előtt derül ki, amikor 
már tudható lesz, hogy kik a 
hadra fogható játékosok. 

Súlyos lelki teherrel készült 
a csapat a hétvégi fordulóra. Az 
öt egymást követő vereség, az 
edzőváltás, sérülések, eltiltások 
nem tűntek jó előjelnek a kiesés 
ellen menekülő és az utóbbi 
három mérkőzését megnyerő 
újbudaiak ellen.  

Az Érd szempontjából jól 
kezdődött a mérkőzés. Azonnal 
nekirontottak a hazaiak   az 
ellenfélnek és már a 6. percben 
a Csizmadia ellen elkövetett sza-
bálytalanság után megítélt 11-est 
Károlyi  R. biztos lábbal értéke-
sítve megszerezte a vezetést csa-
patának. Ezzel lett 1-0. Továbbra 
is az érdi csapat irányította a 
játékot, előnyét azonban az első 
félidőben az elpuskázott lehe-
tőségek miatt nem tudta tovább 

növelni. A   vendégek szórvá-
nyosan jutottak csak el a hazai 
kapuhoz, igazi gólveszélyt nem 
jelentettek az érdi kapura.

A második félidőt a vendégek 
kezdték jobban. Bátran és veszé-
lyesebben támadtak, mint az első 
félidőben és ennek meg is lett az 
eredménye. Az 53. percben egy 
baloldali szabadrúgást az egész 
védelem csak szemmel kísért, 
így a vendégjátékos senkitől sem 
zavartatva közelről fejelhette a 
kapuba. 1-1. A gólt követően fel-
javult a hazai csapat és elsősor-
ban Flórián játékának köszönhe-
tően egyre több veszélyt jelentett 
az ellenfél kapujára. Mégis egy 
ilyen helyzetből került ember-
előnybe a vendégcsapat. A 66. 
percben Flórián 20 méterről 
elvégzett szabadrúgása a kapu-
fán csattant, a kontrából elfutó 
vendégjátékost azonban Gál  L. 
csak lerántani tudta, így azonnal 
a kiállítás sorsára jutott. 

Az emberhátrányt követően 
sem roppant össze a hazai 
csapat. Egyre nagyobb iramot 
diktált és szinte a kapujához 
szegezte a vendégeket, számos 
helyzetet kialakítva. Az óriási 
akarásnak és küzdenitudásnak 
végül meg is lett az eredménye. 
A 88. percben Csizmadia futott 
el a jobb szélen és a kapu elő-
terébe belőtt labdáját Hegedűs 
higgadtan levette, majd a labdát 
a kapuba lőtte, ezzel eldöntve a 
három pont sorsát.

A hazai csapat kifejezetten jó 
iramú mérkőzésen, huszonöt per-

cet emberhátrányban  játszva bra-
vúros győzelmet aratott, amelyért 
minden elismerést megérdemel. 

Edzői nyilatkozatok:
 Versits Zsolt (Érd):
– Gratulálok a fiúknak a győ-

zelemhez. Azt játszottuk, amit 
megbeszéltünk. Hittel, odaadás-
sal küzdöttünk. Minden mér-
kőzést ezzel az akarással kell 
lejátszanunk.
 Kun Gábor (Újbuda):
– Jó sorozatban voltunk. 

Kellett volna a győzelem a 
biztos bentmaradásunkhoz. 
Döntetlenszagú mérkőzésen 
nem tudtuk az emberelőnyt 
kihasználni. A védelmünk a mai 
napon nem remekelt.

 
Érdi VSE–Újbuda TC 2-1 (1-0) 
Érd, 200 néző
Vezette: Aradi Csaba
Érd: Szabó G. – Herczog Gy., 
Nokta R., Gál L., Gál K. (Kádár 
Zs.) – Megyeri R. (Sárdi G.) 
Nagy G., Csizmadia Z., Flórián 
Á. – Károlyi R., Hegedűs Cs.
Edző: Versits Zsolt 
Góllövők: Károlyi R.(11-esből), 
Hegedűs Cs.
Jók: Flórián, Nokta, Károlyi, 
Csizmadia, Hegedűs
Kállítva: Gál L.

 
A jövő heti fordulóban Izsákra 

látogat az Érdi VSE, majd a követ-
kező hazai mérkőzésen, május 
23-án, szombaton, öt órakor  a 
Monori SE lesz a vendégünk.

 Harmat Jenő

ÉTV-Érdi VSE–UKSE Szekszárd 26-23 (11-12)

Dobogós helyen 
az érdi lányok!

Az elsõ félidõben Megyes Ildikó bravúrjainak volt 
köszönhetõ, hogy nem húzott el az ellenfél

 Érdi VSE–Újbuda TC  2-1 (1-0)

Bravúros gyõzelem 
emberhátrányban  


